
São Paulo, 03 de janeiro de 2010. 
 
 

Nota Oficial - NO nº 002/10 
 

Ref.. Documentação para Assembléia Geral 
 
 

Pela presente nota oficial, a Entidade vem, informar que em atenção ao artigo 28, 
§ 1º, alínea “c’ do Estatuto da Entidade, somente terão direito a voto nas 
Assembléias Gerais as federações filiadas que cumprirem todos os requisitos do 
artigo 12 (com especial atenção ao disposto nas alíneas “d” a “g”) e 82 (com 
especial atenção ao disposto na alínea “”l”), do mesmo diploma legal.  
 
Neste sentido, deverão ser preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: 
 
I - Estar em dia com suas obrigações financeiras para com a CBT (alínea “e” do 
art. 12) 
 
II - Apresentar-se com poderes constituídos na forma da lei (alínea “f’, do art. 12), 
a ser comprovada mediante entrega de cópia do Estatuto atual e da Ata Eletiva e 
de posse da atual gestão, devidamente registrados; 
 
III – Proceder à entrega de cópia do cadastro geral dos clubes e dos jogadores de 
todas as categorias que lhe são filiados, com atualização anual (alínea “g” do art. 
12) e do calendário de eventos do ano em exercício (alínea “d” do art. 12); 
 
IV – Proceder à entrega de relatório de suas atividades, contendo os resultados 
técnicos de todos os eventos que promoveu, relação dos filiados e de filiações 
concedidas no período em referência (alínea “l” do art. 82); 
 
Cumpre esclarecer que as filiadas que não estiverem em dia com as suas 
obrigações e/ou não apresentarem os documentos listados acima, serão 
consideradas em situação irregular perante a CBT, não podendo exercer o seu 
direito de voto. 
 



Por fim, insta esclarecer que os documentos listados acima são indispensáveis 
para o credenciamento das federações visando sua participação na próxima 
assembléia, razão pela qual os mesmos devem ser enviados a CBT, 
impreterivelmente, até o dia 03 de março de 2010. 
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